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                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021                                                                                                                                 

z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

Procedura funkcjonowania 

 Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w czasie pandemii – COVID-19. 

Rok szkolny 2021/2022 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące              

od 1 września 2021r. 

Organizacja zajęć w szkole/oddziale przedszkolnym. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

 

2. W przypadku, gdy dziecko w trakcie pobytu w szkole wykazuje niepokojące objawy 

to pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury na podstawie dostarczonej zgody.  

Rodzic/opiekun prawny  dostarcza dyrektorowi Szkoły wypełnioną i podpisaną zgodę 

na pomiar temperatury ciała dziecka - Załącznik nr 1 do procedury. 

3. Uczniowie dojeżdżający  zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w autobusie  

szkolnym. 

 

4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 

należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać 

dozowniki. Uczniowie po przyjściu do szkoły zachęcani są w pierwszej kolejności do 

mycia rąk wodą z mydłem.  

 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 

szkoły, zachowując zasady:  

              a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

              b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

              c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

              d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad. 

 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania                          

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.  

 

7. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz 

(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do 

zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób 

(min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca 

się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.  

 

8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  
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9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i jest on dezynfekowany  po użyciu w danej 

grupie 

 

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 

duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

 

11. Organizację pracy i jej koordynacja umożliwia zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy 

gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.  

 

12.  W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej 

sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć 

stacjonarnych w innych klasach.  

 

13.  Uczniowie klas I – IV pierwszą i trzecią i przerwę spędzają w klasie, drugą i czwartą 

na korytarzu  lub boisku szkolnym. Uczniowie podczas pierwszej i trzeciej przerwy 

przebywają pod opieką nauczyciela, który prowadził z nimi lekcję, drugiej i czwartej 

nauczyciela dyżurującego. 

 

14. Uczniowie klas V – VIII pierwszą i trzecią przerwę spędzają na korytarzu lub boisku 

szkolnym, drugą i czwartą w klasie. Uczniowie podczas pierwszej i trzeciej przerwy 

przebywają pod opieką nauczyciela, który prowadził z nimi lekcję, drugiej i czwartej 

nauczyciela dyżurującego. 

 

15. Długa przerwa. Uczniowie korzystający z posiłków przebywają  w sali lekcyjnej,            

w której wydaje się posiłki – pod opieką nauczyciela dyżurującego, pozostali 

uczniowie na korytarzu lub boisku szkolnym pod opieka nauczycieli dyżurujących.  

 

16. Uczniowie klas IV – VIII na szóstą i siódmą przerwę wychodzą na korytarz, salę 

gimnastyczna lub plac zabaw, pod opieką nauczyciela  z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

 

17. Nauczyciele w  klasach  I – III mogą organizować przerwy dla swoich uczniów                

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 

 

18. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje 

się:  

⎯ zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się 

przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,  

⎯ pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,  

⎯ przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela,  

⎯ w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów,  
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⎯ w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych 

lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.  

 

19. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu 

do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

 

20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

 

21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła 

posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

  

22. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone         

z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali 

gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub 

zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego 

użyciu przez daną klasę. 

 

23. Sale i części wspólne (korytarze) wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.  

 

24. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły.  

 

25.  Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,    

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni   

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

 

26.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 

których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 

kontaktowych.  

 

27. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 

28.  Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne 

pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do 

szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu 

dzieci z różnych klas.  

 

29. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych, które nie są 

wykorzystywane do bieżącej nauki. Z świetlicy w pierwszej kolejności korzystają 

uczniowie dojeżdżający. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy 
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wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa   w czasie epidemii. Zaleca 

się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie 

dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz 

po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z 

detergentem lub dezynfekcji.  

 

30. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni 

wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).  

 

31. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć 

obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć 

pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem 

ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz 

dokładne wietrzenie sal.  

 

32. W bibliotece szkolnej jednocześnie mogą przebywać trzy osoby. Oddane książki 

poddane są 2 dniowej kwarantannie. 

 

33. We współpracy z pielęgniarką szkolną ustalono i upowszechniono zasady korzystania 

z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. 

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

34. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę z innych dystrybutorów 

pod nadzorem opiekuna. 

 

35. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych, w tym:                                                                                           

⎯ wyjaśniać dzieciom jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone 

⎯ systematycznie przypominać  dzieciom obowiązujące w szkole zasady bezpieczeństwa                 

i higieny; 

⎯ przypominać dzieciom etapy mycia rąk,  zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz 

zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji; 

⎯ zwracać  uwagę,  aby  dzieci  często i regularnie  myły ręce z użyciem   ciepłej wody      

i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie                      

z  zajęć  na powietrzu; 

⎯ wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust                    

i nosa; 

⎯ wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania 

przedmiotów, zabawek, palców do ust; 

⎯ zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. W wejściu głównym umieszczono numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie 

koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112. 

 

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie prawni wchodzące do szkoły 

zobowiązani są do dezynfekowania dłoni lub zakładają rękawiczki ochronne, 

zakrywają usta i nos. 

 

3. W wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do szkoły 

mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. 

 

4. W szkole są monitorowane codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                     

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, wyłączników 

 

5. W szkole monitorowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

 

6. W szkole prowadzony jest monitoring mycia i dezynfekcji pomieszczeń. Załącznik               

nr 2 do procedury. 

 

7. Pracownicy obsługi podczas dezynfekcji  zobowiązani są do przestrzegania zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

 

9. W szkole na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych czyszcząc je    

z użyciem detergentu i dezynfekując. 

 

10. W szkole znajduje się kosz na zużyte rękawiczki i maseczki. 

 

11.  Sale lekcyjne i salę gimnastyczną wietrzy się co najmniej raz na godzinę. Za 

wietrzenie sal odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie. 
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Zasady spożywania posiłków 

1. Uczniowie posiłki spożywają  w wyznaczonej sali lekcyjnej z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłków. 

 

2. Posiłki przyniesione z domu powinny być w pojemnikach prywatnych i w nich 

spożywane. 

 

3. Osoby wydające posiłki są wyposażeni w środki higieny osobistej - maseczka, 

rękawice, fartuch, środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (min 60%). 

 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu                      

i wyparzane. 

 

5. Przed i po posiłku dzieci myją ręce wodą z mydłem. 

 

6. Przy stolikach dzieci siedzą pojedynczo.  

 

7. Pracownicy obsługi,  dezynfekują blaty stołów i poręcze krzeseł każdorazowo po 

spożyciu posiłku przez dzieci. 

 

8. W szkole nie organizuje się poczęstunków ani wspólnej degustacji potraw. 

 

9. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu                    

w temperaturze min. 60oC. 

 

10. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

 

 

Postępowanie  w przypadku podejrzenia zakażenia   u pracowników szkoły. 

 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy  pracowników powyżej 60 roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi nie angażuje się w dyżury podczas 

przerw międzylekcyjnych. 

 

3. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych 

nie przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora oraz 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
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uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod 

numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie             

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

 

5. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik należy  poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji. 

 

6. Miejscem pobytu osoby z niepokojącymi objawami jest gabinet pielęgniarki szkolnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego. Dyrektor szkoły ustala 

listę osób przebywających  w tym samym czasie z  osobą  podejrzaną o zakażenie. 

 

Szybka komunikacja z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. 

 

1. Rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do pozostawania w stałej dostępności 

telefonicznej ze szkołą. 

 

2. Rodzic pozostawia w szkole aktualny telefoniczny kontakt do siebie,  tak żeby 

dostępność była natychmiastowa i zobowiązuje się odbierać połączenia. 

 

3. W przypadku zmiany numeru telefonu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do 

natychmiastowego powiadomienia placówki o zmianie danych kontaktowych. 

 

4. Z kontaktu telefonicznego korzysta się w sytuacjach szczególnych, typu choroba 

dziecka, inne zagrożenie. 

 

5. Rodzic/opiekun prawny w razie wezwania, zobowiązany jest do natychmiastowego 

odebrania przebywającego w izolatce (gabinet pielęgniarki) dziecka. 

 

                                                                                                                 

                                                                                                     Dyrektor szkoły 

                                                                                               Beata Anna Pastryk 

 


